
Instaluj.cz
Ceník inzerce

*Zdroj: Google Analytics 5/2016

70 %30 %

Datum spuštění: 2005

Počet návštěv / měsíčně*: 263 637

Počet uživatelů / měsíčně*: 197 706

Počet zobrazení / měsíčně*: 804 724

*Zdroj: Google Analytics 1/2017
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Věk:

Portál instaluj.cz je kategorizovaný katalog shareware a freeware 

s možností vyhledávání. Reklamou na serveru Instaluj.cz máte 

možnost oslovit několik skupin klientů. Začátečníky, pokročilé 

uživatele PC, ale i softwarové profesionály. První dvě skupiny 

hledají na našem serveru softwarové řešení pro svůj počítač  

a třetí skupina se týká převážně výrobců software, kteří se snaží 

zviditelnit svůj produkt v katalogu portálu. V současné chvíli 

katalog obsahuje přes 13 000 položek programů a elektronický 

obchod nabízí přes 3 000 programů k zakoupení.
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Detail článku

Sponzor sekce
189x146px

(50 kB)

Leaderboard  728x90px (50 kB)

Fullbanner  468x60px (50 kB)

Skyscraper
pravý

160x600px
(50 kB)

Skyscraper
levý

160x600px
(50 kB)
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Square
300x300px

(50 kB)

Wide Skyscraper
300x600px

(50 kB)



Nestandardní formáty

Branding 1920x1080 a šířka webu 600px (200kB) – Brandové zabarvení stránky.

Video Rollband 
max. šířka 980px a max. výška 

200px (video do 5MB)

Video Rollband – max. šířka 980px a max. výška 200px (video do 5 MB)
– Videobanner obsahující video. Je možné doplnit grafickým bannerem.
– Tato reklama se posouvá s obrazovkou, jak uživatel scroluje stránkou.
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Další možnosti cílení vaší reklamy Navýšení ceny reklamy o

Geografické cílení na regiony a města 30 %

Retargeting 40 %

Nastavení omezení na počet zobrazení (capping) 
například maximálně 5 zobrazení na jednoho uživatele 15 %

Název pozice Umístění Rozměr Velikost K dispozici 
IMP/týden CPT

Leaderboard Instaluj 728x90 50 kB 150 000 150 Kč

Skyscraper pravý Instaluj 160x600 50 kB 160 000 160 Kč

Skyscraper levý Instaluj 160x600 50 kB 150 000 140 Kč

Fullbanner Instaluj 468x60 50 kB 145 000 90 Kč

Sponzor sekce Instaluj 189x146 50 kB 140 000 120 Kč

Wide Skyscraper Magazín 300x600 50 kB 160 000 160 Kč

Square Magazín 300x300 50 kB 145 000 140 Kč

PR článek Cena za 1 článek / vložení natrvalo:  8 000 Kč

Ceník

Standardní formáty

Název pozice Umístění Velikost CPT

Video Rollband  All web 5 MB 390 Kč

Branding  All web  200 kB  280 Kč

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Nestandardní formáty

Na tomto portálu nemůžou inzerovat společnosti, které prodávají software jiných výrobců. 
Výrobci software jsou naopak vítaní.

(článek v katalogu musí obsahovat soubor ke stažení)
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HyperMedia, a.s.
Doudlebská 1699/5, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČ 27251748, DIČ CZ27251748

E-mail: info@hypermedia.cz

Obchodní oddělení
Tel.: +420 234 776 897

Tel.: +420 234 776 873

E-mail: reklama@hypermedia.cz

HyperOdvoz
PO-PÁ 8:00 - 18:00

Tel.: +420 296 303 403

E-mail: info@hyperodvoz.cz

Recepce
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Tel.: +420 234 776 880

Fax: +420 234 776 776

KONTAKTY

HYPERMEDIA
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